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ИНФОРМАТОР О РАДУ
ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ШАПЦУ ЗА 2017.годину

Циљ информатора Вишег Јавног тужилаштва у Шапцу је информисање заинтересованих
лица за приступ информацијама од јавног значаја са основним подацима о уређењу и раду
Вишег јавног тужилаштва у Шапцу.
Информатор је израђен у складу са чл.39 Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07,104/09,36/10), Правилником о
приступу информацијама од јавног значаја које је донео Републички јавни тужилац и
Упуством за израду и објављивање информатора о раду државног органа. Он представља
годишњу публикацију која садржи релевантне податке о надлежности, организационој
структури и функционисању Вишег јавног тужилаштва у Шапцу, као и начину на који
заинтересована лица у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активности Вишег
јавног тужилаштва у Шапцу.
Информатор је издат први пут у октобру 2006.године, а ажурирaн је са стањем на дан
31.12.2017. године. У наредном периоду наведени информатор биће ажуриран једном
месечно.Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја и особа одговорна за тачност података у информатору је Виши јавни
тужилац Зоран Обрадовић.
Информатор се може бесплатно добити :
- у писарници Вишег јавног тужилаштва,
На огласној табли Вишег јавног тужилаштва у Шапцу
Више јавно тужилаштво ће убудуће, редовно вршити проверу потпуности података
објавених у информатору , а најкасније до краја сваког календарског месеца, уношењем
измена и допуна у садржају података које ова публикација пружа.
Више јавно тужилаштво је је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних и
других кажњивих дела, улгањем правних средстава, штити уставност и законитост и

предузима друге радње на које је Законом овлаћен.Своју функцију тужилаштво врши на
основу Устава и Закона.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Седиште Вишег јавног тужилаштва налази се у Шапцу у Ул.Господар Јевремова бр.8.
Број телефона писарнице за контакт са странкама је 015/304-915 и 015/304-916.
Број факса је: 015/304-915.
Е-mail адреса: vjtsabac@mts.rs
Број телефона Вишег јавног тужиоца тужиоца: 015/346-949
Матични број 17773950
ПИБ:106399893
Радно време Вишег јавног тужилаштва је од 7,30 до 15,30.
Од 01.10.2003.године Више јавно тужилаштво у Шапцу и подручна јавна тужилаштва у
Шапцу и Лозници преузела су тужилачку инстрагу,те након радног времена, ноћу и
викендом спроводе се радње које су одредбама Закона о кривичном поступку одређени
рокови и који се сматрају хитним, тако да не трпе одлагање.
Виши јавни тужилац, заменици и државни службеници користе годишњи одмор према
плану коришћења годишњих одмора које доноси виши јавни тужилац.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Виши јавни тужилац надлежан је да поступа пред Вишим судом у Шапцу и да надзире рад
подручних Основних јавних тужилаштва у Шапцу и Лозници.Када је јавни тужилац одсутан
или спречен да руководи, јавним тужилаштвом руководи први заменик јавног тужиоца –
Милутиновић Милан.Заменици јавног тужиоца су: Милан Милутиновић, Јелица Ђурић
Живковић, Раде Драгојевић, Раденка Анђелић, Слободанка Милутиновић, Славољуб
Петковић, Мирјана Обрадовић. До 04.12.2017.године функцију заменика обављала је и
Пејдић Вера која је отишла у пензију.
Особље у вишем јавном тужилаштву чине три тужилачка помоћника од којих је један,
тренуто, на породиљском одсуству и запослени на административним и другим пратећим
пословима значајним за рад јавног тужилаштва.Тужилачки помоћници су: Лазаревић
Тања, Јанковић Јелена и Срдановић Јелена која је тренутно на породиљском боловању.

Писарница- службеници у писарници Вишег јавног тужилаштва су Катарина Новаковић и
Пантелић Милена. У писарници се обављају послови евиденције на предметим истражног,
првостепеног кривичног поступка малолетничког, као и послови пријема поште и њене
експедиције, послови архиве као и администритино технички послови.
Административно технички секретар је Невена Тодић.
Дакрилографи –референти у Вишем јавном тужилаштву су:Слађана Лазић и Данка
Поповић, које обављају послове дактилографа. У току 2017. Године послове дактилографа
на одређено време обављале су и Данијела Живковић И Ана Травчрвић, а уз добијену
саглас ност Минитарства правде Сектора за кадрове, док је возач Анђелић Милош.
Рачуноводство- Служба рачуноводства као организациона јединица функционише са два
државна службеника и то шеф рачуноводства је Александра Ивковић а референт за
финансијско послове Владимир Симић. Рачуноводство обавља све послове предвиђене
Законом о буџетском пословању Републике Србије, Упуствима Министарства ПравдеСектора за материјално финансијске послове. Број особља одеђен је Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места на које је Министарство правде
дало сагласност.

ОПИС ФУКЦИЈА СТАРЕШИНЕ
Виши јавни тужилац у Шапцу је Зоран Обрадовић, који руководи јавним ружилаштвом на
основиу Закона о јавном тужилаштву. Он је истовремено и носилац управе у јавном
тужилаштву. Решава притужбе на рад тужилаца и особља и са странкама контактира у току
радног врмена сваког дана.

ОПИС ПРАВИЛА СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Порески идендификациони број:106399893
Радно време Вишег јавног тужилаштва је пд 7,30 до 15,30 часова
Адреса:Више јавно тужилаштво у Шапцу УЛ.Господар Јевремова бр.8
I-mail adresa vjtsabac@mts.rs
Јавни тужилац редовно организује колегијеме са заменицима вишег јавног тужилаштва,
врши инструктивне прегледе у подручним јавним тужилаштвима у Шапцу и Лозници, врши
контакт са представницима унутрашњих послова и новинарима, као и са странкама.
Расподелу предмета у тужилаштву врши писарница према утврђеном годишњем
распореду послова. Расподела предмета врши се независно од личности странка и
околности правне ствари, према астрономском рачунању времена, пријема и бројном
реду заменика тужиоца утврђеног годишњим распоредом .

Раподела предмета врши се у писарници ручним уписивањем у уписник, с тим што се прво
распоређује група новопримљених предмета, а затим предмети приспели у тужилаштво на
други начин.Уколико више предмета дође у тужилаштво истворемено распоређује се
према азбучном реду презимена или називу пријављеног ,односно носиоца акта у
конкретном случају. Контролу распореда предмета у Вишем јавном тужилаштву врши
виши јавни тужилац. Предмети који према годишњем распореду послова треба да се
Раапореде за то одређеном заменику јавног тужиоца, могу бити распоређени другом
заменику због оптерећености или спречености да по том предмету поступа или постојања
разлога за изузеће, о чему одлучује јавни тужилац.
РАсподела послова-На основу података у уписнику и списа које садрже само нужне
податке о стадијуму поступка у ком се предмет налази даје писарница, Одобрења у вези
разгледања и копирања списа дају поступајући заменици.КОнтакт особе су слжбеници
Пантелић Милена и Новаковић Катарина и заменици вишег јавног тужиоца.
Извештаји и статистика-Више јано тужилаштво месечно, тромесечно,шестомесечно и
гоидишње саставња извештаје који су предвиђени програмом и планом рада Републичког
јсвног тужилаштва и Апелационог јавног тужилаштва. За праћење и сачињавање извештаја
и Вишем јавном тужилаштву задужен је заменик јавног тужиоца Драгојевић Раде.
СПИСАК НАЈЧЕШћЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У току 2017.године информација од јавног значаја најчшће су тражене писменим
путем.Као тражиоци били су:странке,Центар за истраживачко новинарство, Београдски
центар за људска права, Београдсаки центар за безбведносну политику,новинар,
иницијатива младих за људска права.
На основу захтева о приступу информацијама од јавног значаја обратила су се 4/четири/
физичка лица.Прво лице тражило је податак да му седостави број поднетих криивичних
пријава поднетих против њега, фотокопије пријава, ко су подносиоци и у којој су фази
поступка. На овај захтев одговорено је писмено, као што се тражилац и обратио. Није било
жалбе након одговора.Друго лице тражило је податак да ли јеизвршена обдукција
преминулог и друге информације у вези догађаја у вези смрти његовог брата. Тражиоцу
информљације одоговрено је писмено и није било жалбе.Треће лице тражило је
информацију о вођењу поступка против одређеног лица .Упућен је писмени одговор, а на
њега није било жалбе. Четврто физичко лице поднело је захтев да му се доставе копије
докумената у вези пријеве која је у тужилаштву заведена под бројем КТР.561/13.Овом
подносиоцу захтева одговорено је, такође писмено те није било жалбе.Београдски центар
за људска права на основу Закона о приступу информацијама од јавног зачаја поднео је
захтев да му се достави информација колико је поднето оптужница за крив.дело из чл.344
КЗ, укупном броју потврђених и укупном броју одбачених оптужница и фотокопије

оптужних аката. Тражиоцу информације одговорно је писмено и није било жалбе.
Подносилац захтева Правни скенер затражило је у свом захтеву да му се одговори колико
је поднето криивичних пријава за кривично дело из чл.234а став3 КЗ,колико је пријава
одбачено, колико је донето наредби о спровођењу истрагеза период од 01.04.2013.
године до 24.01.2017.године. Правни скенер примио је обавештење од Вишег јавног
тужилаштва и није било жалбе.Новинарка КРИКА затражила је информације о вођењу
истраге и подигнутим оптужницама за одређена лица. На нааш одгвор није било жалбе.

Београдски центар за људска права затражио је информацију колико је Више јавно
тужилштво у периоду од 1.01.2017.године до 30.06.2017. донело наредби о одлагању
кривичног гоњења , за која кривична дела , обавезе које које су осумњичени прихватили
да ће испунити, у колико случајева су донета решења да се кривична пријава одбацује ,
колико је закључено споразума о признавању кривице. Одговорено је у писаном облику и
није било жалбе. Београдски центар за безбедносну политику затражило је информацију о
броју потврђњних оптужница и покренутих истрга током 2016.године, броју одбачених
кривичних пријава које је поднео МУП , колико је поступака против припадника МУП-а
које су покренуте пре 2016.године Након одговора од стране Вишег јавног тужилаштва
није било жалбе.Центар за истраживачко новинарство затражило је информацију да ли је
јавни тужилац одустао од гоњења осумњичених за кривична дела примање мита из
чл.367КЗ, давање мита из члана 368, злоупотреба службеног положаја из чл.359 КЗ ,
кршење закона од стране судије из члна 36о КЗ, проневера из члана 364 КЗ, трговина
утицајем из чл.234 КЗ у периоду од 1.јануара 2015. До 15.августа 2017. Године. Након
одговора није било жалбе.

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
ВИше јавно тужилаштво поред спровођења законских прописа које користи у
свакодневном раду, примењује и Упуства и расписе Републичког јавног тужилаштва и
Апелционог јавног тужилаштва, као и Упуства и закључке Владе Републике Србије.

ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Што се тиче израде Информатора о раду обавеза овог државног органа проистиче из
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.Овај орган је обавезу
израде информатора користио и раније. При испуњењу обавеза Више јавно тужилаштво на
сваки захтев одговара писмено.

ПРОПИСИ КОЈЕ ТУЖИЛАШТВО ПРИМЕЊУЈЕ

Више јавно тужилаштво у свом раду најчешће примењује следеће прописе:
-

Закон о јавноим тужилаштву
Кривични закон
Закон о кривичном поступку
Правилник о управи у јавном тужилаштву,
Закон о државним службеницима
Закон о платама државних службеника и намештеника
Посебне законе којима се регулише одређена материјс ван кривичног закона

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
ПРЕГЛЕД О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Објављен у делу списак најчешће тражених информација од јавниог значаја-

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Након спровеног поступка јавне набавке закључена су три уговора о јавним набавкама и то:
Уговор за набавку канцеларијског материјала у вредности од 107.639,74 динара са ПДВ.
Уговор о одржавању рачунарске опреме и фотокопир апарата са уградњом резервних
делова и потрошног материјала,где ће се цена интервенције кориснику фактурисати
трошкови за уграђене, замењене делове , потрошни материјал и утрошене радне сате за
поправку.Трошкови интервенције,односно поправке опреме , сноси корисник према
вредности започетог радног сата и потрошног материјала у складу са исказаним ценама у
понуди од 6.03.2017.године.Уговор о набавци рачунарске опреме закључен је на износ од
199.970.00 динара са ПДВ.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Више јавно тужилаштво није користило државну помоћ.

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
411 Плате и додаци

27.178.634,81

412 Социјални доприноси

4.864.975,64

413 Накнаде у натури

47.315,00

414 Социјална давања запосленима

1.063.366,00

415 Накнаде за запослене

1.519.419,79

416 Јубиларне награде

105.645,00

421 Стални трошкови

674.132,01

422 Трошкови путовања

150.181,00

423 Услуге по уговорима

9.044.159,28

424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавања
426 материјал

/
69.988,16
409.962,44

482 Порези, обавезне таксе

8.337,00

512 машине и опрема

199.970,00

483

2.197.935,41

-

У к у п н о:

47.534.021,54

На овај начин изцршена је расподела примљених средстава.

НЕТО ЗАРАДЕ ИЗ МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА 2017

Тужилац (1)

173,542,71

Заменик јавног тужиоца (8)

113.269,98

Тужилачки помоћник (2)
Тужилачки приправник

75.238,37
/

Референт (6)

40.526,60

Возач (1)

29.983,52

Сарадник (1)

62.441,57

Дактилограф (2)

32.418,66

НЕТО ЗАРАДЕ ИЗ МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА 2016
1. Тужилац (1)
2. Заменик јавног тужиоца (8)

162-507,03
118-375,48

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Више јавно тужилаштво располаже са шест просторија (канцеларија)и једном канцеларијом
уступљеном од стране Вишег суда за вођење тужилачке истраге и следећим срдстима за
рад:једним возилом марке „Шкода фабиа“ и једним возилом марке „Фиат пунто“Ова возила се
користе за превоз у време дежурства тужилаца и заменика на стручне састанке,превоза за време
дежурства, и друге службене потребе. За свакодневни рад Вишег јавног тужиоца , заменика виших
јавних тужилаца и осталих запослених у тужилаштву, обезбеђен је потребан број компјутера,
штампача и два копир апарата, од којих је један набаљен 2015.године и налази се у функцији, а
други је стари и дотрајао-ван функције. Тужилаштво је претплаћено на електронски програм
праавних прописа.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА И НАЧИН ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Више јавне тужилаштво поседује следеће информације:
- у вези са предметима у поступцима који се воде у овом тужилаштву
-извештаје о раду
-о систематизацији радних места
-податке о личним именима тужиоца, заменика и запослених, који се чува у писарници
тужилаштва
-информације које се односе на примену Закона о слободном приступу информацијамаод јавног
значаја.

Носачи информација
-предмети који се чувају у судској писарници
-архивирани предмети, који се чувају у архиви тужилаштва
-извештаји о раду који се чувају у архиви тужилаштва

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Тражилац информацијеод јавног значаја може поднети захтев писмено или електронски.
Виши јавни тужилц је дужан да поступа по Захтеву без одлагања , а најдуже у року од 48 сати, 15
дана или 45 дана у зависности од тражене информације. Подносилац има право да поднесе жалбу
на одлуку Вишег јавног тужиоца.
Тражиоцу информације потребно је пружити следеће податке о контакту:
ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Зоран Обрадовић
ПИСАРНИЦА
РЕФЕРЕНТИ – Милена Пантелић и Катарина Новаковић
015/394-915 и 015/304-916
АДРЕСА: ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ ул. ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА бр.8
ТЕЛ/факс 015/304-915 и 015/304-916
Адреса електонске поште: vjtsabac@mts.rs

ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Зоран Обрадовић

